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1. Visjon 
  
Økt kunnskap for bedre arbeidshelse 
 

2. Innledning 
 
I strateginotatet "Vind i seilene for medisinsk forskning" fra Legeforeningen (2006) ble det 
anbefalt at alle yrkesforeninger i Legeforeningen skulle ha et forskningsutvalg. Som en følge 
av dette nedsatte Styret i Norsk forening for arbeidsmedisin (NFAM) i juni 2008 NFAMs 
forskningsutvalg, bestående av Merete Drevvatne Bugge (leder), Bjørn Hilt og Tor Erik 
Danielsen. I mandatet for utvalget er arbeidet med å utarbeide en forskningsstrategi for 
arbeidsmedisinsk 1. og 2. linjetjeneste satt opp som første prioritet.  
I tillegg til å være et strateginotat inneholder dette dokumentet en del informasjon av mer 
praktisk art. Forskningsutvalget har vurdert det hensiktsmessig å samle endel opplysninger 
som det kan være nyttig å ha for hånden dersom man planlegger et forskningsprosjekt, og vi 
mener at dokumentets fortsatt relativt begrensede volum kan forsvare å ha både de 
overordnede betraktningene og den praktiske informasjonen i samme dokument. 
 

3. Definisjoner / avgrensning – hva særpreger forskning i 
arbeidsmedisin? 

 
Arbeidsmedisin er det medisinske fagområdet som studerer årsakene til, forebygger, 
diagnostiserer og behandler sykdommer og helsemessige skadevirkninger av forskjellige 
påvirkninger fra arbeidsmiljøet. 
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Arbeidsmedisin som medisinsk fagområde skal også utvikle og utnytte positive forhold i 
arbeid til å fremme mestring og god helse. 
 
Av dette framgår at faget er rettet mot så vel pasienter som arbeidsplasser/arbeidslivet, og at 
oppgavene vesentlig er av forebyggende og helsefremmende karakter. 
 
Noe av det som kjennetegner arbeidsmedisinsk forskning er at man søker kunnskaper om 
årsak som grunnlag for forebyggende virksomhet. Som de fleste andre disipliner er også 
arbeidsmedisinen avhengig av grunnforskning og av metodeforskning, vesentlig innen 
epidemiologi og toksikologi, men arbeidsmedinsk forskning er ellers oftest anvendt i sin 
tilnærming til disse og andre forskningsområder. 
 
Dette særpreget ved arbeidsmedisinsk forskning gjør at vi i mange prosjekter er avhengig av 
et tett samarbeid mellom bedriftslegene, som har den daglige kontakt med bedrifter og 
ansatte, og leger i institusjonene, som har forskningskompetanse og tilgang til effektive 
analyseverktøy. Ved rekruttering av nye forskere vil arbeidsmedisinere i 
bedriftshelsetjenesten også være sentrale kandidater. Denne kontakten med "grasrota" og det 
daglige liv er selvsagt ingen motsetning til å være faglig oppdatert, nyskapende og 
fremragende.  
 
Arbeidsmedisinens tette kontakt med arbeidslivet medfører at forskningsfokus vil endre seg i 
takt med endringer i arbeidslivet. Slik vil nye forskningsområder kunne dukke opp i 
forbindelse med at nye arbeidsprosesser tas i bruk. Likeledes vil et uklart skille mellom arbeid 
og fritid kunne medføre at arbeidsmedisinsk forskning i større grad må omfatte 24-timers-
mennesket. 
 

4. Historie 
 
Arbeidsmedisinsk forskning skriver seg tilbake til den tyske metallurgen Georg Bauer (også 
kalt Agricola) som i 1556 utga boka ”De re metallica” der han ved siden av metallurgiske 
temaer også beskrev observasjoner av lungesykdommer blant gruvearbeidere som led av den 
såkalte ”Die Schneeberger Lungensucht” som senere (på 1800-tallet) viste seg mest 
sannsynlig å være lungekreft.   
 
Bernardino Ramazzini utga nesten 150 år senere sin bok ”De morbis artificum diatriba” om 
sykdommer i mange yrker som han i stor grad baserte på egne observasjoner.  
 
Den første beskrivelsen av arbeidsrelatert kreft var ved Percival Pott som i 1775 publiserte 
tilfeller av scrotalcancer blant engelske feiere.  
 
Norsk arbeidsmedisinsk forskning har sin bakgrunn fra bergverkslegene på 1800-tallet og 
senere Betzy Kjeldsberg som tidlig på 1900-tallet introduserte helseaspektet i tillegg til det 
rent tekniske ulykkesaspektet som til da hadde dominert tenkningen. Vi kan godt si at Carl 
Schiøtz var den første professor i arbeidsmedisin i Norge da han som hadde vært bedriftslege 
ved Freia Chokoladefabrik siden 1916, i 1931 ble professor i hygiene ved Universitetet i Oslo. 
Andre markante leger som drev arbeidsmedisinsk forskning før den annen verdenskrig var 
Karl Evang, Eiler Schiøtz, Eyvind Thiis-Evensen og Haakon Natvig. Sistnevnte ble fra 1952 
professor i hygiene ved Universitetet i Oslo. 
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Etter den annen verdenskrig fikk vi Yrkeshygienisk institutt under Direktoratet for 
arbeidstilsynet ledet av legen Arne Bruusgaard og yrkeshygienikeren Karl Wülfert. Tor 
Norseth ledet instituttet etter at det ble en egen enhet og flyttet til de nåværende lokaler fra 
1964.  Det nåværende navnet Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) fikk instituttet i 1988. 
 
Den første norske arbeidsmedisinske sykehusavdelingen ble opprettet i ved Telemark 
Sentralsjukehus i 1977. Sverre Langård, som ledet avdelingen fra starten av, satset sterkt på at 
avdelingen skulle drive med forskning. Dette resulterte i flere arbeidsmedisinske doktorgrader 
på 1980- og 90-tallet.  I 1990 ble Institutt for bedriftsmedisin opprettet ved Universitetet i 
Bergen med en bevilgning fra Den norske lægeforening.  Instituttet skiftet i 1991 navn til 
Institutt for arbeidsmedisin. Bente E. Moen, som ledet instituttet fra starten ble i 1997 den 
første norske arbeidsmedisinske professor i hovedstilling siden Carl Schiøtz og Haakon 
Natvig. 
 
Flere av de doktorgradene som er avlagt innen arbeidsmedisin i Norge de siste 20-30 årene 
har vært helt eller delvis fokusert på kreftepidemiologi. De har som regel vært gjennomført i 
samarbeid med Kreftregisteret der Aage Andersen i mange år ledet en faggruppe for 
arbeidsrelatert kreft. En annen pioner på området yrke og kreft var Arne Høgetveit som fra 
1967 var bedriftslege ved Falconbridge Nikkelverk.   
 
Med tilgang til populasjoner med mange forskjellige påvirkninger kan man gjerne si at 
arbeidsmedisinen på mange måter er epidemiologiens ektefødte barn. De fleste 
arbeidsmedisinske doktorgrader i Norge har da også vært innen epidemiologi eller 
toksikologi. 
 

5. Målgrupper 
 
Målgruppene for dette strategidokumentet er  

• Leger og medisinstudenter som er utøvere av det arbeidsmedisinske fagfeltet både ved 
arbeidsmedisinske institusjoner, i bedriftshelsetjenesten og i andre sammenhenger. 

• Andre leger og studenter som har befatning med arbeidsmedisinske problemstillinger. 
• Andre som arbeider med faglige spørsmål knyttet til helse, miljø og sikkerhet. 

 

6. Mål 
 
Målet for NFAMs forskningsutvalg er å legge til rette for mer forskning i det 
arbeidsmedisinske fagmiljøet, og økt samarbeid mellom forskjellige deler av fagmiljøet. 
 
Målet for arbeidsmedisinsk forskning må være å etablere kunnskap om arbeidsrelaterte 
årsaker til sykdommer og skader som grunnlag for forebyggende helsearbeid og 
helsefremmende arbeid i arbeidslivet. En slik målsetting innebærer at det skal framskaffes ny 
og relevant kunnskap som kan utnyttes både i direkte primær-, sekundær- og 
tertiærforebyggende arbeid med å hindre arbeidsmiljøpåvirkninger som kan forårsake eller 
forverre sykdom, og bidra til godt tilrettelagte arbeidsplasser, samt kunnskap som kan brukes 
til å utnytte forhold i arbeidslivet til å fremme mestring og helse. 
 
Et annet viktig mål innenfor en strategi for arbeidsmedisinsk forskning må være å bidra til 
bevisstgjøring hos kolleger og beslutningstakere om behovene for kunnskapsgenerering som 
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grunnlag for forebyggende og helsefremmende arbeid i arbeidslivet. For fagområdet er det 
avgjørende at det finnes både arenaer og forutsetninger for at det kan drives forskning og 
utvikling, herunder også forskningsbasert undervisning. 
 

7. Virkemidler  
 
Det er mange virkemidler som er nødvendige og/eller kan være gunstige for å fremme 
arbeidsmedisinsk forskning. 
 
Selvfølgelig er det nødvendig at det finnes tilgang til uavhengig finansiering av alle deler av 
den arbeidsmedisinske forskningen. I de senere år har vi sett en dreining av fokus fra 
tradisjonelle arbeidsmedisinske tilnærminger knyttet til påvirkninger og helse mot mer 
sosiologiske vinklinger med organisering, inkludering og sykefravær som hovedfokus. Det er 
et klart behov for at både myndighetene og arbeidslivet selv bidrar til at det i Norge 
opprettholdes arbeidsmedisinsk forskning og arbeidsmedisinske forskningsmiljøer som 
fortsatt har hovedfokus på arbeidsmiljøpåvirkninger og helse. 
 
For å styrke den arbeidsmedisinske forskningen er det nødvendig med større grad av 
involvering og samarbeid mellom alle som er utøvere av arbeidsmedisinsk virksomhet. Det 
betyr ikke at alle må drive med forskning, men at alle skal være bevisste om behovet for og 
innholdet i den arbeidsmedisinske forskningen som foregår.  Det er også ønske om at utøvere 
av faget som selv ikke driver forskning er med på å sette den tematiske dagsorden for 
forskningen, ved at de i dialog med forskerne formidler hvilke forskningsbehov de ser i sin 
praksis. Dette kan man oppnå ved at vi på felles regionale og nasjonale møter i større grad 
også diskuterer forskning innen faget, og ved at det opprettes stillinger som gir mulighet for å 
kombinere praktisk fagutøvelse med forskning og undervisning.  Utøvere av faget burde også 
kunne få mulighet til forskningsfri og/eller fordypningsstipend der de for en tidsbegrenset 
periode kunne delta i arbeidsmedisinsk forskningsarbeid. 
 
Mulighetene for rekruttering til arbeidsmedisinsk forskningsarbeid er også et nødvendig 
virkemiddel. Det er behov for konkurransedyktig lønn i stipendiat-, postdok- og 
forskerstillinger, og at det finnes tilstrekkelig med stillinger som gir karrieremuligheter for 
dem som har kvalifisert seg for arbeidsmedisinsk forskning på ulike nivåer. Det bør være 
minimum et klinisk professorat i arbeidsmedisin ved hvert av de medisinske fakultetene. For 
rekruttering bør vi også sørge for at det gis tilfredsstillende arbeidsmedisinsk undervisning for 
medisinstudenter og andre helsefagstudenter og at det kan tilbys arbeidsmedisinske 
hovedoppgaver og forskerlinjeoppgaver til interesserte studenter.  
 
Tilgang på vitenskapelig litteratur er også en nødvendig forutsetning for å kunne drive med 
forskning. Helsebiblioteket <http://www.helsebiblioteket.no/> har her åpnet fantastiske 
muligheter for alle norske helsearbeidere. Stamis bibliotek gir veiledning og hjelp til å finne 
frem til relevant litteratur. De arbeidsmedisinske institusjonene bør også kunne tilby hjelp 
med å finne fram til relevant litteratur for kolleger og studenter som ønsker å fordype seg i et 
arbeidsmedisinsk område. Muligheten for å drøfte ideer med / innhente råd fra erfarne 
forskere vil også være svært viktig i forbindelse med planlegging av et nytt prosjekt og ved 
søknad om forskningsmidler. 
 
Alle de arbeidsmedisinske institusjonene bør også kunne tilby minst en gjesteplass for 
hospitanter og/eller gjesteforskere som er innom for å drive med tidsbegrenset 

http://www.helsebiblioteket.no/
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forskningsarbeid. Bedriftshelsetjenester med forskningsambisjoner bør også vurdere å ha 
gjesteplass tilgjengelig for prosjektarbeid. 
 
Forskning bør også fortsatt være en del av spesialistutdanningen i arbeidsmedisin. 
Obligatorisk kurs i arbeidsmedisinske forskningsmetoder bør beholdes og videreutvikles. 
Videre bør forskningsaktivitet fortsatt være meritterende med ett år i spesialistutdanningen. I 
det gruppebaserte veiledningsprogrammet i spesialistutdanningen i arbeidsmedisin er det også 
krav om at kandidatene skal gjennomføre en systematisk prosjektoppgave. Det kunne være 
ønskelig å gjøre dette arbeidet mer vitenskapelig, men dette ville i de fleste tilfeller betinge 
noe sterkere vektlegging av oppgaven innenfor programmet og faglig veiledning utenfor 
veiledningsgruppa. 
 
Et mulig stimuleringsmiddel for arbeidsmedisinsk forskning kunne være at NAMF/NFAM 
opprettet en årlig arbeidsmedisinsk forskningspris som kunne gå til for eksempel årets 
nykommer, og som kunne deles ut på vårkonferansen.  Alle de arbeidsmedisinske 
institusjonene og medlemmer av foreningene burde kunne nominere. Juryen kan være styrene 
i de to foreningene med forskningsutvalget i NFAM som saksbehandlere.    
 
Publisering og formidling i nasjonale og internasjonale tidsskrifter er også et sentralt 
virkemiddel for å fremme arbeidsmedisinsk forskning. Dette blir omtalt i dokumentets 
kapittel 11. 
 

8. Økonomi 
 

Gjennom dette kapittelet ønsker vi å gi en ide om hvordan og hvor et forskningsprosjekt kan 
finansieres. Vi har ikke i denne sammenheng skilt klart mellom forskning som foregår med 
utgangspunkt i et etablert forskningsmiljø og forskning som utføres som sideaktivitet til annen 
jobb. 

 
Forskning koster penger, dette er et faktum som gjelder uavhengig av om utgangspunktet er at 
man arbeider ved en forskningsinstitusjon eller i en bedriftshelsetjeneste. I tillegg til 
eventuelle lønnsutgifter til forsker og medarbeidere vil det, avhengig av hva slags type 
prosjekt man jobber med, komme utgifter til f. eks. datainnhenting, laboratorieanalyser, reiser, 
kurs, datautstyr og dataprogrammer. Ved planleggingen av et prosjekt bør slike mulige 
utgifter kartlegges i størst mulig grad. 
 
Tid er også penger – selv om man i utgangspunktet planlegger å utføre prosjektet innenfor 
eller ved siden av en betalt stilling, bør det avklares med arbeidsgiver (og familie?) om dette 
er gjennomførbart, eller om man bør søke om ekstern støtte til hel eller delvis permisjon. 
 
Det finnes en rekke forskjellige instanser man kan søke om midler til arbeidsmedisinsk 
forskning. Et strateginotat som dette kan ikke forventes å gi utfyllende informasjon om de 
mulighetene som til enhver tid finnes. Vi ønsker likevel å gi noen ideer om hvilke muligheter 
som finnes. 
 
Alfa og omega hvis man ønsker å få penger til forskning: En god søknad: Prosjektet må være 
grundig gjennomtenkt, formålet må være krystallklart og forståelig, gjennomføringen må 
være planlagt ganske detaljert, man bør kunne sannsynliggjøre at prosjektet er 



7 
 

gjennomførbart, og budsjettet må være gjennomarbeidet og realistisk. Forutsatt disse ”enkle” 
momentene bør det være gode muligheter for å skaffe midler. 
 
Det mest umiddelbart nærliggende for arbeidsmedisinere å tenke på, er nok NHOs 
Arbeidsmiljøfond, som hvert år deler ut store beløp til utviklings- og forskningsprosjekter. En 
forutsetning for å kunne forvente midler fra dette fondet, er at en jobber opp mot en 
virksomhet som er organisert i et NHO-bransjeforbund. Søknader må nemlig sendes inn via et 
av disse bransjeforbundene. Se forøvrig: 
https://www.nho.no/veiledere/Sykefravar-IA-og-HMS/Sykefravar/Arbeidsmiljofondet/ 
 
Flere store virksomheter, spesielt innen olje og industri, har satt av penger til fond, som kan 
komme forskning, også arbeidsmedisinsk forskning, til gode. Statoil Norge AS har for 
eksempel opprettet et fond for arbeidsmedisinsk forskning, med særlig vekt på kreft, allergi 
og toksisk betingede sykdommer og skader som er forårsaket av olje- eller 
petroleumsderivater. Uavhengig av fond vil mange større virksomheter kunne være interessert 
i å hel- eller delfinansiere forskning som de ser vil kunne ha betydning for deres eget 
arbeidsmiljø på lengre sikt.  
 
Regionale helseforetak har avsatt midler til forskningsfinansiering, så de som arbeider 
innenfor sykehussektoren vil kunne søke om midler her, også til arbeidsmedisinsk forskning. 
Det kan søkes om driftsmidler eller midler til fordypningsstilling. Se for eksempel: 
http://www.helse-sorost.no/fagfolk_/forskning_/forskningsmidler_ 
 
Større forskningsfinansiører, som deler ut millioner av kroner hvert år, er 
  
Norges Forskningsråd – her annonseres midlene i form av ”programmer”, som varer noen år, 
og som så skifter. Tidligere var det et program for ”Arbeid og helse” – dette er nå nedlagt, og 
forskere innen arbeidsmiljø må nå lete etter relevante temaer innenfor andre programmer – 
dette kan for eksempel være  
”SYKEFRAVAER” (Sykefravær, arbeid og helse) 
”PETROMAKS2” (Stort program – også HMS) 
”TRANSIKK” (Transportsikkerhet) 
”VAM” (Velferd, arbeidsliv og migrasjon) 
http://www.forskningsradet.no/no/Finn+programnettsider/1179737967125 

- men her gjelder det stort sett å være kreativ og tenke etter hvordan prosjektet kan 
formuleres på en måte som ”passer” til et program. 

- Det bør nevnes i denne sammenheng at enkelte programmer eksplisitt ikke omhandler 
arbeidsmiljø, dette gjelder f. eks. programmet "Miljø, gener og helse" 

 
Helse og rehabilitering deler ut midler fra TV-spillet ”Extra”, til prosjekter innen 
forebyggelse, rehabilitering eller forskning. Forskningsprosjekter vil kunne motta fulltids 
stipend i inntil tre år. Søknad innsendes via en av mange interesseorganisasjoner, som 
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke, Kreftforeningen, Nasjonalforeningen for 
folkehelsen, etc. 
http://www.extrastiftelsen.no/soke-midler.html 

 
Kreftforeningen deler i tillegg ut egne midler til kreftforskning. 
http://www.kreftforeningen.no/forskning/soek_midler 

 

https://www.nho.no/veiledere/Sykefravar-IA-og-HMS/Sykefravar/Arbeidsmiljofondet/
http://www.helse-sorost.no/fagfolk_/forskning_/forskningsmidler_
http://www.forskningsradet.no/no/Finn+programnettsider/1179737967125
http://www.extrastiftelsen.no/soke-midler.html
http://www.kreftforeningen.no/forskning/soek_midler
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Norske forskere har også mulighet til å søke midler fra EU-finansierte 
forskningsprogrammer. Her er det en fordel å ha opprettet prosjektsamarbeid med forskere 
eller miljøer i andre land.  
Se for eksempel: 
http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm 
Eksempel på et forskningsprogram: ”Employment, Social Affairs and Equal Opportunities” 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=86&langId=en 

 
Den norske Legeforening har opprettet flere forskjellige fond for utdanning og 
kvalitetsforbedring. Det kan gis korttidsstipendier som forsknings- og reisestøtte. 
 
For prosjekter innenfor kommunal sektor vil det også være mulig å søke midler fra KS og 
KLP.  
 

9. Samarbeidspartnere 
 

For å få til god forskning er det essensielt å skape seg et nettverk av gode samarbeidspartnere. 
Dette kan være faglige ressurser på aktuelle områder – som forskjellige medisinske 
spesialiteter, statistikk, epidemiologi, eller administrative støttespillere. "Den står svakest som 
står alene", heter det – og i forbindelse med forskning gjelder dette i aller høyeste grad.  
 
Vi vil i denne sammenheng også minne om at mange forskningsfinansiører er opptatt av 
nettverk og samarbeid, både nasjonalt og internasjonalt. Vi begrenser oss i denne omgang 
til å nevne aktuelle nasjonale samarbeidspartnere og vil i denne sammenheng kun kaste ut en 
del navn. Kanskje er det en av disse instansene som med fordel burde kontaktes? 
 

 
Fagmiljøer innen arbeidsmedisin 

• STAMI 
• Arbeidsmedisinske avdelinger 
• Forskningsgruppe for Arbeids- og miljømedisin, Universitetet i Bergen 
• Fagsekretariatet for BHT 

 
Andre sentrale fagmiljøer 

• Universitetene 
o medisinerutdanningen 
o forskerlinje 
o institutter 

• Kreftregisteret 
• SSB 
• Medisinsk fødselsregister 
• Folkehelseinstituttet 
• Legeforeningen / LVS – andre? 
 

Administrativt / økonomisk 
• NHO 
• LO 
• Bransjene (OLF, Statoil, Borregaard etc) 

http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=86&langId=en
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• Departementene (AID, HOD, Kunnskapsdepartementet) 
• Helsedirektoratet 
• Arbeidstilsynet 
• Pasientorganisasjoner 
 

10. Forskningsetikk 
 

Det er flere aspekter som bør berøres under overskriften etikk. 
 
Helsinkideklarasjonen http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html gir de 
overordnede etiske prinsippene for all medisinsk forskning som omhandler mennesker. 

 
Personvern er prinsippet om at individer ikke skal risikere at sensitive opplysninger om dem 
selv lekker ut i det offentlige rom eller blir tilgjengelig for personer som ikke har noe med 
dem å gjøre. I et medisinsk forskningsprosjekt hvor man ofte skal foreta statistisk behandling 
av tildels svært sensitive personopplysninger er det kritisk at dette gjøres på en forsvarlig 
måte, og at dataene både er fullstendig utilgjengelig for uvedkommende under behandlingen, 
og at resultatene som publiseres ikke kan tilbakeføres på enkeltpersoner.  

 
Fra og med 1. juli 2009 trådte den nye Helseforskningsloven i kraft, og med denne har de 
regionale etiske komiteene fått en sentral rolle som godkjenningsorgan for medisinsk og 
helsefaglig forskning. Mens man tidligere måtte søke en rekke instanser om godkjenning av et 
forskningsprosjekt, er det nå én postkasse – SPREK. 

 
Regionale etiske komiteer:  
https://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/page/forside?_ikbLanguageCode=n 
Helseforskningsloven:  http://www.lovdata.no/all/hl-20080620-044.html#map003 

 
Redelighet innen forskning er et tema som er blitt aktualisert de siste årene gjennom 
skandalehistorier om forfalskning av forskningsdata, og om at andres forskningsdata er brukt 
til å skaffe seg selv faglig ære. Det har på grunn av disse historiene blitt en øket bevissthet om 
at uredelighet kan forekomme. I 2006 kom det en ”lov om behandling av etikk og redelighet i 
forskning”, og det tilligger utfra denne de regionale etiske komiteene å vurdere redeligheten i 
forskningprosjektet i tillegg til personvernspørsmål. Det er opprettet et nasjonalt utvalg for 
gransking av redelighet i forskning.  

 
http://www.lovdata.no/all/hl-20060630-056.html 
https://www.etikkom.no/Granskingsutvalget 

 
Publisering av forskningsresultater kan innebære et spesielt konfliktområde innen 
arbeidsmedisinsk forskning. Ofte vil dataene man har samlet inn, være knyttet til en spesiell 
bedrift eller bransje, og dersom man ikke i utgangspunktet har helt klare avtaler om eierskap 
til dataene, og rett til publisering, kan man i verste fall risikere at bedriften motsetter seg 
publisering av resultater som setter bedriften eller dens produkter i dårlig lys. I 
bedriftshelsetjenesten er det spesielt viktig å ha en klar avtale med bedriften, slik at man ikke 
opplever at data blir krevet utlevert til bedriftsledelsen, eller at denne motsetter seg 
publisering. Men også selvstendige forskningsinstitusjoner kan komme i konflikt om slike 
forhold med bedrifter som f. eks. har finansiert eller delfinansiert prosjektet, dersom 
kontraktsarbeidet i forkant er for dårlig. 

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html
https://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/page/forside?_ikbLanguageCode=n
http://www.lovdata.no/all/hl-20080620-044.html#map003
http://www.lovdata.no/all/hl-20060630-056.html
https://www.etikkom.no/Granskingsutvalget
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Vancouverreglene er internasjonalt anerkjente retningslinjer for publisering av medisinsk 
forskning, som de fleste tidsskrifter krever at man følger: http://www.icmje.org/ 
 

11. Publisering / formidling 
 
Det er god tradisjon for publisering av vitenskapelig materiale fra det arbeidsmedisinske 
fagområdet. Dette bygger blant annet på at fagområdet har tradisjon for forskning. 
Vitenskapelig publisering innen medisin har vært styrt og vil styres av mange normer og 
regler. Dette skyldes blant annet at fagartikler både er informasjonsdeling og 
meritteringsprodukter. Utviklingen i fagtidskrifter har gått i retning av å være kommunikasjon 
forskere i mellom. I tidligere tider, dette gjelder også i høy grad arbeidsmedisin, dominerte 
formidling fra kliniker til kliniker og senere fra forsker til kliniker. 
 
Innen medisinsk forskning er hovedregelen at resultater skal publiseres. Det betyr at dersom 
forskningsomfanget øker innen vårt fagområde vil antallet meritterende publikasjoner øke. 
Dette vil først og fremst gjelde publikasjoner i spesialiserte internasjonale tidsskrifter innenfor 
toksikologi og arbeidsmedisin/arbeidshelse. Det publiseres også temmelig hyppig artikler med 
arbeidsmedisinsk tema i epidemiologiske tidskrifter.  
 

 Eksempel på søkeverktøy: 
 
Via STAMIs bibliotek: 
http://asp.bibits.no/stami/wsSearch.Asp 
 
http://www.helsebiblioteket.no/ 
gir også tilgang til en rekke gode søkemotorer. 
 

Antall publikasjoner kan altså være et godt mål på forskningsaktivitet. Styret i NFAM ønsker 
en løpende kartlegging av antallet publikasjoner for eksempel i internasjonale tidsskrifter. 
Dette er en oppgave som forskningsutvalget mener går utover dets løpende mandat. Det 
anbefales likevel at det planlegges en regelmessig gjennomgang av publiseringsintensiteten 
sett i forhold til fagets omfang. 
 
Arbeidsmedisinske forskningsresultater havner ofte i internasjonale tidsskrifter fordi 
resultatene naturlig har et internasjonalt marked. I forhold til egen bevisstgjøring og 
synliggjøring av faget, bør det også publiseres i Tidsskrift for Den norske legeforening. Ofte 
vil forskere publisere internasjonalt grunnet strenge krav i forhold til dobbeltpublisering, men 
Tidsskriftet kan for eksempel være egnet til publisering av arbeids- og miljømedisinske 
kasuistikker. Vi har også Ramazzini som kanal fra forsker til kliniker og klinikere i mellom, 
men det kan hende at Ramazzini har noe lav gjennomslagskraft utenfor vårt fagområde selv 
om tidsskriftet publiserer relevante og interessante temanumre. 
 
Dersom målet er å formidle bredere og mer populært innenfor arbeidshelse, kan tidsskrifter 
som Yrkeshygienikeren også være aktuelle. Slik publisering er med på å underbygge fagets 
flerfaglige karakter. 
 
Dersom vi tar utgangspunkt i hva media fokuserer på, kan det se ut som om det er stor 
interesse for vårt fagområde. Det betyr at fagpersoner innen vårt fagområde bør formidle 

http://www.icmje.org/
http://asp.bibits.no/stami/wsSearch.Asp
http://www.helsebiblioteket.no/
http://www.tidsskriftet.no/
http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-arbeidsmedisin/aRamazzini/
http://www.nyf.no/om-oss/yrkeshygienikeren
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populærvitenskapelig minst like ofte som nå. Statens Arbeidsmiljøinstitutt ser ut til å ha 
profitert på en aktiv rolle i forhold til å informere samfunnet. 
 

12. Aktivitetsmål 
 
Det bør etableres aktivitetsmål som måler utviklingen av forskningen innen arbeidsmedisin.  
 
Utvalget har valgt å tenke høyt i denne sammenhengen. Utvikling av gode aktivitetsmål vil 
være et naturlig tema for videre diskusjon mellom Forskningsutvalget, NFAM og 
Legeforeningen. Aktivitetsmålene bør være enkle å administrere. De må gi grunnlag for 
sammenligning fra periode til periode, og de bør måle en ønsket utvikling. 
 
Vi mener at den første gruppen av aktivitetsmål bør bidra til å bedre forutsetningene for god 
arbeidsmedisinsk forskning. Det kan i den forbindelse være aktuelt å måle: 
 

• Stillinger ved de arbeidsmedisinske avdelingene  
 Regional arbeidsmedisinsk poliklinikk for forskning. 

• Antallet aktive veiledere 
• Prosjektsøknader 

 Bruken av finansieringskilder 
 

Videre bør det etableres gode måltall for forskningsaktiviteten. Vi ser i utgangspunktet ikke 
for oss noe nytt ”byråkrati”, men enkle registreringer kombinert med allerede tilgjengelige 
kilder. Vi mener disse faktorene bør måles: 

 
• Antall artikler  

 Målt hvert 3. år ? 
• Innrapportering via FRIDA ? 

• Antall doktorgrader 
• Synliggjøring av fagområdet  

 Populærvitenskapelige innlegg 
• Måle ”ny” aktivitet 

 Miljømedisin 
 Psykososiale prosjekter 
 Helsefremmende arbeid 
 Bruk av kvalitative metode 

 
 
Vi mener også at faktorene som sikrer stabile og økte ressurser til det arbeidsmedisinske 
fagområdet bør måles, fordi dette er faktorer som bidrar til rekruttering og kontinuitet. Her er 
de punktene som utvalget foreløpig har diskutert: 
 

• Antallet overleger og postdoc-stillinger 
• Undervisningsstillinger ved fakultetene 
• Tilgjengelighet og bruk av plasser for gjesteforskere ved avdelingene 
• Rammefinansiering av avdelingene 
• Kvalitetskrav til bedriftshelsetjenesten 
• Arbeidet med forskningspolitikk i NAMF/NFAM 
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• Forskningsprogrammer 
• Internasjonalt samarbeid 

 

13. Videre arbeid 
 
Forskningsutvalget i NFAM ble opprettet i 2008 med Merete Bugge, Tor Erik Danielsen og 
Bjørn Hilt som medlemmer. Dette strategidokumentet ble første gang utarbeidet i 2008-9. 
Lenkene er oppdatert i april 2015. En av oppgavene til forskningsutvalget i NFAM bør være å 
sørge for oppdatering av strategien i takt med utviklingen innen faget og i samfunnet. 
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